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RESUMO

Essa monografia trata da questão da música na educação infantil. A autora resgata
suas  próprias  origens,  até  chegar  à  educação  infantil  e  à  sua  motivação  para
desenvolver  esse  trabalho.  Na  fundamentação,  dialoga  com  autores  como
Bassedas, Huguet e Solé (1999), Brito (2003), Corsino (2009), Duarte (2006), Kelly
(2005), Freire, p. (1999), Freire, M. (2008) e Ferreira (2011). O trabalho reflete sobre
a relevância da música, nas práticas pedagógicas da educação infantil.  Mostra o
trabalho  da  autora,  que  foge  do  estereótipo,  criando  diversas  possibilidades
criativas.  Reflete  sobre  sua  própria  prática  com  música  em  sala  de  aula,  com
crianças de 2 a 3 anos. No exercício do olhar atento, na observação sensível, os
instrumentos  metodológicos  foram  as  ferramentas,  que  orientaram  o
desenvolvimento  da  pesquisa. A  metodologia  utilizada  foi  centrada  nos
“Instrumentos  Metodológicos”  de  Madalena  Freire,  que  são  centrados  em:
observação, registro, reflexão e avaliação e planejamento.

Palavras-Chave: Educação infantil. Música. Desenvolvimento infantil. 



SUMÁRIO

    INTRODUÇÃO 09

1 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A MÚSICA   13

1.1 O som 13

1.2 A música 14

2 A PESQUISA E SEU CONTEXTO 16

2.1 Metodologia 16

2.2 Caracterizações da Creche 18

2.3 Caracterizações da turma 18

2.4 Apresentações dos dados colhidos 19

2.4.1 Exemplo de Planejamento e aplicação de uma atividade 19

2.4.2 Registro das observações no campo: O Caderno de Campo 20

2.4.3 Repertório 22

2.4.3.1 Acervo da sala 23

2.5 A música na minha prática 24

3 REFLETINDO SOBRE O TRABALHO CRIATIVO COM 

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 27

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30 

     REFERÊNCIAS 32



9

INTRODUÇÃO

“Borboletinha ta na cozinha
Fazendo chocolate para a madrinha

Poti Poti perna de pau
Olho de vidro

Nariz de pica pau pau”

1Autor desconhecido

Tenho 42 anos,  nasci  em Carangola,  Minas Gerais  (MG),  caçula de nove

irmãos, com os quais convivi até 1997,  quando vim morar no Rio de Janeiro (RJ).

Sou casada com André com quem tenho duas filhas, Yara e Isabella. Ao vir para o

RJ, não tinha nenhuma perspectiva, pois cresci vendo minhas irmãs casando para

serem donas de casa, tradição de cidade de interior. 

No começo, eu ficava em casa, meu marido trabalhava. Depois que tive Yara,

resolvi  arrumar  um trabalho  para  ajudar,  porque  morávamos na  casa  da  minha

sogra. Trabalhei como doméstica, aprendi muito, fazia de um tudo, sem hora para

sair do trabalho, dias mais cedo, dias mais tarde e ainda tinha que dar conta das

tarefas de casa, marido e minha filha que ainda amamentava. Comecei a me sentir

incomodada com aquela situação, não era o que queria para mim. 

Em  2010,  houve  a  pacificação  da  comunidade.  Surgiram muitas

oportunidades,  inclusive  Educação  para  Jovens  e  Adultos  (EJA)  oferecida  pelo

Serviço Social da Indústria (SESI). Criei coragem para retomar meus estudos, iniciei

no sétimo ano, até concluir o ensino médio. 

Surgiu  uma  oportunidade  para trabalhar  na  creche,  que  na  época  era

particular,  como auxiliar  de serviços gerais.  Aceitei  o desafio,  pois tinha que me

adaptar ao novo. Ao passar pelas salas, observava os educadores, percebia que era

muito bom estar ali. Às vezes, eu ficava com alguma turma no pátio para ajudar,

colocava em prática o  que tinha de cultura (músicas e brincadeiras).  Um dia,  a

coordenadora  elogiou  e  disse  que  era  importante  para  o  desenvolvimento  das

crianças.

Quando a creche se conveniou com a prefeitura, precisou formar uma turma

com 26 crianças e eu fui promovida a auxiliar de educação, em outubro de 2013. Só

então me dei conta que estava conquistando o que desejei lá atrás, quando concluí

1 Disponível em: < https://www.letras.mus.br/tidinha/1267535/>. Acesso em: 3 nov. 2017.

https://www.letras.mus.br/tidinha/1267535/
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o ensino fundamental: ser professora. Mas pela falta de incentivo, o tempo passou e

eu parei de estudar, pois o interesse pelo trabalho foi maior.

Em 2014, soube do vestibular do Instituto Superior de Educação Pró-Saber

(ISEPS) através de algumas meninas da comunidade, que estudavam na Instituição.

Fui muito incentivada por parte da creche, amigos, inclusive da minha família, que

me apoia até hoje. 

Estudar  na  instituição  despertou  em  mim  a  importância  de  valorizar  e

respeitar o próximo; pude enxergar essa pessoa que não conhecia, mas, que existia

dentro  de  mim.  Foi  um  salto  muito  importante  na  minha  vida,  algo  que  não

imaginava acontecer aos 40 anos. 

Antes  de  entrar  no  Curso  Normal  Superior,  era  uma  pessoa  medrosa,

insegura  e  complexada;  não  tinha  confiança  em mim mesma,  por  mais  que  as

pessoas  me  dissessem  que  eu  tinha  potencial.  Eu  não  acreditava,  preferia

permanecer com o meu complexo de inferioridade. 

Mas, com a oportunidade de estar no Pró-Saber e as reflexões sobre minha

pessoa, resgatei lembranças, que me ajudaram a enfrentar esse medo, lembrando

de  atitudes  que  me  constrangeram  na  infância,  causando  bloqueios  que  me

impediam de confiar em minha própria capacidade e que era por este motivo que

sempre me sentia diminuída na presença dos outros. Era um confronto interno, por

causa de atitudes autoritárias direcionadas a mim, não conseguia me aceitar. Foi

preciso voltar a minha infância e encontrar resposta para esse meu jeito. 

Aqui  também,  aprendi  a  me valorizar,  superar,  enfrentar  desafios  que,  ao

longo dos  períodos,  foram sendo  enfrentados,  se  encaixando  como um quebra-

cabeça, mudando o meu olhar sobre o respeito ao próximo, transformando o que me

marcou em aprendizado. As disciplinas e os trabalhos em grupo fizeram com que

todas  as  dinâmicas  das  quais  participei  fizessem  sentido.  Tive  que  me  expor,

participar,  ter  atitude  e  opinião,  me posicionar,  concordando ou  divergindo,  mas

acredito  que foi  necessário  para que eu me percebesse,   reconhecendo minhas

qualidades.

Cheguei à instituição com a prática e pude agregar a teoria, entendendo o

quanto é importante criar  possibilidades para que o outro se constitua dentro do

ambiente escolar através de estratégias que envolvam os alunos nas experiências

diárias  que  despertem  o  interesse  e  a  curiosidade  deles.  Pensando  na  minha

experiência de vida e através das aulas complementares na instituição, vi o quanto
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seria  interessante  passar  adiante  conhecimentos  que  fizeram  parte  da  minha

infância  para  contribuir  no  desenvolvimento  infantil.  Levar  para  a  prática

conhecimentos com músicas, ampliando assim o repertório e a visão de mundo dos

educandos. 

Em  meu  dia  a  dia  com  as  crianças,  percebo  que  a  música  tem  uma

capacidade de envolver a todos, dentro e fora de sala de aula.  Por esse motivo

venho  buscar  novos  conhecimentos  que  despertaram  meu  interesse  sobre  a

importância da música no desenvolvimento Infantil e quais são os benefícios em sua

utilização. 

Desde criança, me identifiquei com a música. Em minha trajetória e até nos

dias de hoje, sempre ouvi de tudo: cantigas, músicas populares, parlendas, samba,

pagode, forró, influenciada pelos meus familiares, que ouviam variados ritmos. Mas

não imaginava  a  potencialidade da  música  no desenvolvimento  do  ser  humano.

Após  participar  das  aulas  complementares,  aos  sábados,  promovidas  no  Curso

Normal  Superior  do  Pró-Saber,  esse  interesse  pela  musicalidade  foi  despertado

ainda mais. Desde então, percebi a música (variedades) como uma ferramenta que

pode  ser  utilizada  em  diversos  momentos,  não  como  passatempo  e  nem

mecanizadamente,  mas,  com  a  intenção  de  despertar  nas  crianças  prazer  de

dançar, cantar, interagir, inclusive na hora do descanso, após o almoço. Costumo

utilizar música clássica para o relaxamento. 

Na rotina e nas atividades diárias, a música é disparador, ainda mais para

crianças pequenas, que estão indo pela primeira vez para escola; é uma forma de

inserir a rotina. Sempre que ouvida, é associada a algo. Outro dia, estava em sala

com algumas crianças e as outras no pátio com a auxiliar, quando ela cantou a

música “Cata aqui, cata ali”. Aqueles que estavam na sala foram correndo ajudar a

guardar  os  brinquedos.  Utilizava  essa  música  como  um  apoio  no  momento  de

guardar os brinquedos, para que desenvolvessem a responsabilidade de recolher o

brinquedo após as brincadeiras.

Este  texto  está  estruturado  da  seguinte  maneira:  nessa  introdução  relato

como  cheguei  à  educação  infantil  e  o  que  me  motivou  para  desenvolver  esse

trabalho. No primeiro capítulo,  rememoro o surgimento da música e sua relação

pedagógica na educação infantil, por meio de diálogo com os autores: Teca Alencar

de  Brito,  Mirella  Aires  Alves,  Madalena  Freire,  Jean  Piaget,  Aurora  Ferreira,  e
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Patrícia Corsino, que embasaram o trabalho. Será que ela é realmente relevante

para o desenvolvimento infantil? 

No  segundo  capítulo, caracterizo  a  demanda,  declaro  a  metodologia  de

pesquisa e apresento os dados colhidos. No terceiro capítulo, a partir da análise dos

dados colhidos em minha prática, demonstro a possibilidade do trabalho criativo com

música, estratégia para a aprendizagem do dia a dia.

Nas  Considerações  finais,  vislumbro  possibilidades  para  o  trabalho  com

música na educação infantil.

Finalmente, nas referências, desvendo os autores com os quais dei as mãos

para a construção dessa monografia
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1 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A MÚSICA 

“Eu conheci uma borboletinha que 
Adorava fazer chocolate para madrinha

Balançava pra lá balançava pra cá
Balançava balançava sem parar

Balançava pra lá balançava pra cá
Balançava balançava sem parar”

1.1 O som

Segundo o Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa Século XXI Escolar, o som é

um fenômeno acústico; propagação de ondas sonoras produzidas por um corpo que

vibra em meio material elástico (especialmente o ar). Sensação auditiva criada por

esse fenômeno; ruído. O que vem de uma vibração periódica, e se caracteriza pela

altura, pela intensidade e pelo timbre (FERREIRA, 2000, p. 645). 

De  acordo  com Brito  (2003),  quaisquer  ruídos  detectados  pelos  nossos

ouvidos e que se encontram ao nosso redor podem ser considerados sons, porém,

com  diferentes  ondas  sonoras  que  despertam  a  nossa  atenção.  Desde  que

nascemos,  convivemos  com  diversos  movimentos  sonoros  que  procuramos

identificar assim como os bebês. 

Perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações sonoras é parte de
nossa integração com o mundo em que vivemos: ouvimos o barulho do mar,
o vento soprando, as folhas balançando no coqueiro... Ouvimos o bater de
martelo, ruídos de máquinas, o motor de carros ou de motos... o trinado dos
pássaros, o miado dos gatos, o toque do telefone ou despertador... Ouvimos
vozes e falas,  poesia e música [...] Som é tudo que soa! Tudo o que o
ouvido percebe sob a forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos
cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e
indicam situações ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os
seres humanos e suas máquinas se traduzem, também sonoramente, sua
presença, seu “seres estar”, integrado ao todo orgânico e vivo do planeta.
(BRITO, 2003. p, 17). 

E o silêncio? Entendemos por silêncio a ausência de som, mas, na verdade, a

ele correspondem os sons que já não podemos ouvir, ou seja, as vibrações que o

nosso  ouvido  não  percebe  como uma onda,  seja  porque  têm movimentos  mais

lentos, seja porque são muito rápidas. 

É através das experiências com variados objetos do cotidiano, que vamos

aprimorando os nossos ouvidos. 
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1.2 A música

A música,  inicialmente,  foi  pensada  como sons,  que  foram transformados

pelos seres viventes, tornando-os, também em seres musicais. Com o passar do

tempo,  a  presença  musical  foi  ficando  mais  frequente  nas  festas,  cerimoniais,

aniversários,  entre  outras  ocasiões.  Remete-se,  também  à  cultura  popular,

contribuindo para a interação entre as pessoas.

No Dicionário  da  Língua Portuguesa conta  que música  é  “arte  técnica  de

combinar os sons e as tonalidades de modo agradável aos ouvidos” (FERREIRA, A.

B. H., 2003, p. 477). 

Já  no  Minidicionário  Contemporâneo  da  Língua  Portuguesa,  música  é  o

“conjunto  de  sons  combinados  esteticamente  de  modo  a  provocar  sensações

auditivas, agradáveis e invocadora de sentimentos: ‘Dançar e gargalhar como se

ouvisse música’ (Chico Buarque)” (CALDAS AULETE, 2009, p. 552).

Para Brito (2003):

Épocas  remotas  que  demarcam a  presença  do  que  viria  a  ser  música,
apontam  para  uma  consciência  mágica,  mítica,  responsável  pela
transformação de sons em músicas, produtores de significados sonoros. Os
tantos mitos e lendas relacionando vida, mundo, sons e silêncios, conferindo
poder e magia  aos sons,  consequentemente,  aos instrumentos musicais,
expressam  essa  condição.  Existem  muitas  teorias  sobre  a  origem  e  a
presença  da  música  na  cultura  humana.  A  linguagem musical  tem sido
interpretada, entendida e defendida de várias maneiras em cada época e
cultura,  em  sintonia  com  o  modo  de  pensar,  com  os  valores  e  as
concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p. 25).

O Referencial Curricular na Educação Infantil traz a música em diversas situações

da vida humana. 

Existe música para adormecer, música para dormir,  música para dançar,
para chorar os mortos, para conclamar o povo a lutar, o que remonta à sua
função ritualista. Presente na vida diária de alguns povos,  ainda  hoje   é
tocada  e  dançada  por   todos,  seguindo   costumes  que  respeitam   as
festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical (BRASIL,
1998, p. 47).

 

Nesse  contexto,  as  crianças  entram  em  contato  com  a  música,

desenvolvendo  também  as  questões  motoras.  Para  Aurora  Ferreira  (2011),  “a

música é um excelente recurso para favorecer o desenvolvimento da criança e do

adolescente ao proporcionar acuidade auditiva e visual, assim como desenvolver a

memória e atenção (FERREIRA, A. 2011, p. 100).
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Para Brito (2003) a musicalização Infantil  é um poderoso instrumento, que

desenvolve  na  criança  sensibilidade  à  própria  música  e,  também,  concentração,

coordenação motora,  socialização,  respeito  a si  próprio  e ao grupo,  destreza do

raciocínio, disciplina pessoal, equilíbrio emocionais e inúmeros outros atributos que

colaboram na formação do indivíduo.  A partir da problematização (atividades) do

professor,  a  criança  vai  construindo  o  conhecimento,  porque,  para  aprender  é

necessário vivenciar diferentes experiências para favorecer o aprendizado. É nesse

meio  social  em  que  a  criança  está  inserida,  que  ela  vai  se  apropriando  da

linguagem, dos hábitos, valores, etc. Ela tem que vivenciar para lembrar e depois

contextualizar. Ou seja, assimila antes de executar a ação. 

Assim  como  as  disciplinas  curriculares,  a  música  também  proporciona  o

aprendizado, de forma descontraída e atraente leva a criança a interagir com o outro

e a conhecer o seu corpo. Além de favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da

criatividade e da linguagem oral e corporal. 

Bassedas,  Huguet  e  Solé  (1999)  apoiadas  em  Vygotsky  afirmam  que  a

aprendizagem  se  constitui  de  duas  formas.  A  partir  da  interação  com  o  outro

indivíduo  mais  capaz,  podemos  chamar  de  desenvolvimento  potencial,  onde

futuramente  a  criança  poderá  exercer  suas  habilidades  por  si  só.  Já  no

desenvolvimento afetivo, a criança é capaz de realizar tarefas e cumprir funções de

forma autônoma. 

Os teóricos deixam claro que a música é um elemento que auxilia e estimula

o desenvolvimento das crianças.  As relações podem ser  provocadas na fase de

creche.  As  crianças, além das  experiências  com os  objetos,  vivem experiências

relacionadas com situações do cotidiano, que lhes permitem criar possibilidades que

as ajudam a resolver as situações vivenciadas. A atividade lúdica é fundamental

para o desenvolvimento cognitivo. Segundo Freire,

Brincar  e rir  são qualidades da criança que fomos e que não nos deixa
nunca. Do mesmo modo que brincamos de “casinha” ou de “professora”,
construindo assim nossas Hipóteses sobre estes conteúdos, onde o jogo, o
riso nos impulsionam. O desafio de todo educador (e educando) é alimentar
este espírito lúdico em nosso ensinar e aprender (FREIRE, 2008. p. 29).

 Criando situações onde as crianças façam uso da imaginação para aprender,

ao  se  relacionar  com  o  outro  e  com  o  espaço,  elas  vão  se  constituindo  e

ressignificando suas ações. 
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2 A PESQUISA E SEU CONTEXTO

“Borboletinha ta na cozinha
Fazendo chocolate para a madrinha

Poti Poti perna de pau
Olho de vidro

Nariz de pica pau pau pau”

2.1 Metodologia

Minha pesquisa se iniciou na revisão de literatura. Pude coletar informações

relacionadas ao tema escolhido em diversos materiais na visita à biblioteca, buscar

por periódicos online e manuais, livros e fazer trocas no grupo. Desse modo, pude

tomar conhecimento da posição dos autores sobre a questão.  Ler sobre o tema

escolhido permitiu que a realização da pesquisa fizesse sentido em relação ao que

foi encontrado durante as escavações feitas. No correr do trabalho de pesquisa e

registro de meus relatos, também recebi orientações de leituras por parte de minha

orientadora.

Para  Freire  (2008),  educar  o  olhar  é  estar  sensível  às oportunidades que

estão ao nosso redor, pois, muitas vezes, ficamos tão presos às nossas certezas

que  não  abrimos  espaço  para  ampliar  o  horizonte  com  as  possibilidades  que

surgem. 

O ato de olhar não quer dizer somente com o olho, mas também com a
escuta  para  nos  ouvir  e  ouvir  o  outro,  perceber  o  quanto  as  coisas
evoluíram e as pessoas continuam estagnadas em sua comodidade, sem
dar abertura ao novo. “Em geral não ouvimos o que o outro fala mas, sim, o
que gostaríamos de ouvir. Nesse sentido, imaginamos o que o outro estaria
falando […] Não partimos de sua fala, mas de nossa fala interna (FREIRE,
2008, p. 46).

Construímo-nos ouvindo,  respeitando,  dando abertura para que o outro se

aproxime de nós, rompendo as barreiras que nos impedem de nos aproximarmos do

próximo, pois "somos educadores para olhar pensando o mundo, a realidade de nós

mesmos" (FREIRE, 2008, p. 46). 

No  exercício  do  olhar  atento, os  instrumentos  metodológicos  são

ferramentas,  que  irão  orientar  o  professor  no  desenvolvimento  da  pesquisa  da

própria  prática. A  metodologia  utilizada  foi  pautada  nos  “Instrumentos

Metodológicos” de Madalena Freire, centrados em: observação, registro, reflexão,

avaliação e planejamento.
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Observação:  Muitas  vezes  o  olhar  do  educador  vai  procurar  em  outros

lugares opções para trabalhar, sem perceber que, a todo tempo, as crianças nos

demonstram quais são suas necessidades e interesses. Cabe ao educador detectar

essas informações,  levando os  alunos  a  viverem novas  experiências,  sairem da

zona de conforto, onde “observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim

fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela, na cumplicidade da

construção do projeto, na cumplicidade pedagógica” (FREIRE, 2008, p. 136).

Acredito que, assim como os alunos fazem leituras de mundo, o educador

também  deve  desenvolver  essa  sensibilidade.  Na  observação  diária,  vou

percebendo  como  está  o  desenvolvimento  das  crianças.  Por  meio  de  seu

comportamento e resposta às atividades da rotina, cabe ao educador estimular e

aguçar cada vez mais seu interesse, possibilitando novos desafios.

Registro:  Com o registro  diário  revejo como foi  a  execução da rotina,  se

todos os alunos participaram ou se perderam. É o registro que possibilitará refletir e

avaliar as atividades propostas, alimentando possível ação corretiva.

Reflexão-Avaliação: Com base no registro, o educador tem um espelho de

suas  aulas,  procura  refletir,  com  base  na  prática,  identificando  necessidades,

oferecendo  possibilidades  de  (re)criação.  Precisa  estar  atento  às  hipóteses  que

surgem ao longo de sua prática, sendo o registro a ferramenta para essa reflexão

que reconhece e valoriza o aluno como sujeito capaz. Considerando que avaliar “é

processual.  Acontece  na  ação  permanente  de  rever,  refletir  o  passado  para

reconstruir o futuro no presente” (FREIRE, 2008, p. 175).

Planejamento: A intencionalidade do professor ao planejar é que irá provocar

o aprendizado do aluno, levando em consideração o tempo e a singularidade de

cada um. A partir do meu desempenho e o retorno dos alunos, avalio o meu ensinar

e se o objetivo desejado foi alcançado. Só assim será possível corrigir o percurso,

advindo da observação. Para Freire (2008), “planejamento é hipótese”, podendo ser

revisto conforme a situação da aula, não é estático, pode ser adaptado de acordo

com as necessidades que se apresentem.
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2.2 Caracterizações da Creche

O Morro do Borel é umas das comunidades mais antigas da capital do Rio de

Janeiro, localizada no Bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Em 1990,

iniciou atividades a “Jovens com uma missão” (JOCUM), uma equipe missionária

motivada  por  Wellington  Oliveira,  mais  conhecido  como  "Tio  Wellington".  As

propostas eram de trabalho missionário. 

JOCUM  é  uma  Organização  não  Governamental  (ONG), uma  instituição

filantrópica,  sem fins lucrativos,  que preza valores como: igualdade,  fraternidade,

desenvolvimento  comunitário,  justiça,  diversidade  e  outros.  Atualmente  são

desenvolvidas várias atividades em projetos: educação, saúde, arte e geração de

renda. 

A Creche Semente faz parte dessa iniciativa, localizada na comunidade do

Borel  (Tijuca),  em  uma  área  chamada  Grota.  Foi  fundada  em  1994,  por  um

missionário cujo nome é Pedro Rocha e sua esposa Nádia Barbosa, visando dispor

uma creche em um local menos favorecido. A equipe técnica é formada por uma

coordenadora, uma cozinheira, uma pessoa para serviços gerais, quatro professoras

e duas auxiliares. Conta também, com um professor voluntário de educação física. 

No início, atendia poucas crianças, mas, atualmente, atende 52 crianças, com

quatro salas, dois Maternais 2 (MII), com 11 crianças em cada sala, e dois Maternais

1 (MI), com quinze crianças em cada sala. 

2.3 Caracterizações da turma

O grupo  observado  é  composto  por  uma turma do  Maternal  1  (MI)  –  15

crianças no total, oito meninas e sete meninos, com idade entre 2 e 3 anos, sendo

todos alunos de diferentes áreas da comunidade. 
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2.4 Apresentações dos dados colhidos

2.4.1 Exemplo de Planejamento e aplicação de uma atividade

Plano de aula - Turma MI 2/3 anos 

Área do conhecimento: 
Matemática (massa/capacidade) 

Objetivo geral: 
Despertar no educando noções de massa através de demonstrações e música como
elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência. 

Objetivos específicos:
. Explorar e identificar elementos da música para expressar
. Desenvolver a linguagem
. Ampliar o repertório 
. Explorar objetos do cotidiano para desenvolver noções matemáticas 

Atividade: 
Lúdica, brincar com a música ''De abóbora faz melão, do melão faz melancia''. 

Duração: 
30 minutos 

Desenvolvimento: 
Em roda instigar os educandos a reconhecer  o que é leve e pesado, perceber se
conseguem diferenciar um do outro. Após cantar a música, fazer demonstração e
estimular a percepção de leve, pesado e tamanho. 

Desdobramento da atividade: 
Dias antes, pedi a colaboração dos pais para comprar uma melancia inteira. No dia
da atividade, levei os elementos até a sala de aula para demonstração, perguntei se
eles conheciam as frutas:  a  melancia,  o melão, a abóbora e a maçã.  Provoquei
fazendo  perguntas  sobre  tamanho,  peso,  textura  e  o  que poderia  ser  feito  com
aqueles alimentos.  Depois pesquisamos em revistas o que eles reconheciam de
pesado e leve. Finalizamos com a abóbora, no almoço e a melancia de sobremesa. 

Resultados após aplicação:
Através  dessa  dinâmica  pude  interagir  com  os  alunos,  possibilitar  ao  grupo  a
experiência,  fazendo  com  que  eles  participassem  e  percebesse  a  diferença  de
tamanho  e  peso,  de  maneira  lúdica.  O  grupo  se  mostrou  participativo  e
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correspondeu  à  proposta  levantada  pelo  professor,  angariando  novas
aprendizagens.

2.4.2 Registro das observações no campo: O Caderno de Campo

A observação foi realizada no período de 21/08/17 à 25/10/17

ATIVIDADES

21/08/17  RODA DE CONVERSA: JANELA DO TEMPO
Sentados em roda para cantar as músicas de rotina, na janela do tempo, cantei a música ‘‘Era uma

casa muito engraçada”, para diversificar um pouco. Ela é bem interativa e as crianças gostam.

Percebi que um dos alunos ficou entretido, tentando fazer o movimento em que fala da ponte;

continuei  a  cantar,  mas,  observando,  para  ver  se  outras  crianças  estavam tendo dificuldades.

Percebi que ele tentou diversas vezes, quando conseguiu, me chamou para mostrar sua conquista,

pediu para que cantasse a música novamente para acompanhar juntamente com o grupo. Ele não

se comportava em roda, precisando colocá-lo próximo a mim. A partir desse feito, tenho notado a

sua participação e interesse no momento da rodinha. 
24/08/17 CHAMADA

Sentados em roda para chamada, cantamos a música ''A canoa virou''. Ao perceber que a aluna

cantava bem forte e alto, perguntei porque ela estava cantando tão alto. Ela respondeu ''É pra

ajudar meus amigos''. Então, naquele momento, ela incentivou o grupo. Assim fui direcionando a

chamada, cada um ia pegando seu nome, até perceber que outro aluno a acompanhava como se

estivesse  tocando  violão;  enquanto  não  paramos,  ele  permaneceu  com  aquele  movimento

repetidas  vezes.  O  que  chamou  minha  atenção  foi  ele  criar  um instrumento  imaginário  para

acompanhar a amiga. Entendo que a música provocou algo que levou ele a imaginar e representar

que estivesse tocando um violão. Essa criança a quem me refiro completou 3 anos, e, por ser um

menino que chegou na escola bem tímido, demonstrou que, quanto mais eu o estimulasse, mais eu

estaria colaborando para que ele desenvolva suas habilidades. E, uma das ferramentas pode ser a

música. 
28/08/17 RECREAÇÃO

Observando o aluno de dois anos, percebi que ele, ao ouvir o barulho da descarga, corria para ver.

Identificando  esse  interesse,  passei  a  acompanhá-lo  ao  banheiro.  No  primeiro  momento,  não

compreendi o porquê dele se aproximar, mas, depois, notei que o que chamava sua atenção era o

barulho (som) da sucção da privada. Toda vez que ele escutava, abria o sorriso, saia do banheiro e

voltava para a sala. Ele não demonstrava interesse por músicas, no momento da rodinha. A partir

desse detalhe,  um belo dia,  percebi que estava ao meu lado,  cantando, junto com o grupo, a

música ''A baleia''. Fiquei surpresa, pois toda vez ele ficava distante, sem participar. Aproveitei que

ele  estava interagindo e cantei  outras músicas para que eu pudesse ver  se ele  também teria

interesse. Me certifiquei que ele acompanhou perfeitamente. Cantei ''Pião entrou na roda'', ''O sapo
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não lava o pé'' e '' Palhacinho de brinquedo'', que aprendi com a professora Elza, ele participou de

todas.  Identifiquei que o mesmo tem uma forte percepção auditiva,  quando ouve o barulho do

trator, moto... Chamando minha atenção para que eu perceba também.
24/09/17 ATIVIDADE LIVRE

Em sala tenho uma aluna que não é de interagir muito com o grupo. Ela sempre está procurando

algo para mexer. Por ser agressiva e não saber interagir com o grupo, acaba se afastando, bate,

belisca,  pega  os  pertences  dos  amigos  e  não  é  muito  de  falar.  Sempre  procuro  incluí-la  nas

dinâmicas da sala. Percebi que ela tem uma forte relação com a música. Ao participar, ao ouvir já

se manifesta espontaneamente, dança, canta, dá a mão aos amigos sem menor problema. No

momento das músicas parece outra criança.  Outro dia, coloquei ''Ciranda dos bichos - Palavra

Cantada'' que explora a imitação dos bichos: jacaré, Tuiuiú, cobra e peixe-boi. Ela acompanhou

todos os gestos, sempre com o olhar focado no vídeo, ela se distraiu, enquanto as outras crianças

brincavam. 

25/09/17 CONHECENDO O NÚMERO 5

Trabalhando matemática - Objetivo: conhecer e identificar o número 5

Em roda problematizei  perguntando quem conhecia  o número.  Em seguida,  mostrei  o mesmo.

Depois, apresentei a brincadeira “A galinha do vizinho”. Com uma bola na mão, cantávamos e

quando chegava no cinco, era colocada atrás de um aluno sucessivamente até que todos fossem.

No início foi um pouco tumultuado, mas depois foram seguindo o ritmo. O objetivo desta brincadeira

foi com mostrar o número, sem ser de forma mecânica, mas de uma maneira descontraída. Pude

perceber que eles interagiram, cantaram e curtiram, porém, três crianças se destacaram, porque

pegaram rapidamente  a  proposta.  Um pouco mais  tarde,  já  demonstravam o número que  fica

exposto na parede.  Essa brincadeira  fez parte  da minha infância  e hoje pude utilizar  em uma

atividade para levar um conteúdo aos alunos. 
06/10/17 RECREAÇÃO

No momento da recreação, um aluno pegou a lata que utilizo para fazer chamada e começou a

bater na mesma. Me chamou para mostrar, sentando no chão. Veio outra aluna com uma caixa de

aparelho de DVD, que também começou a bater  na caixa,  chamando atenção do restante  do

grupo, que se aproximou. Enquanto eles batiam, outros dançavam, mas também tiveram interesse

em tocar o ''instrumento''. Então, comecei a colher objetos em sala para que pudessem tocar: o

pote de lenço umedecidos e uma garrafinha pet se transformam em chocalho; uma maleta e uma

pá de lixo de brinquedo viraram tamborim; dali  surgiu uma banda com materiais improvisados.

Cantamos alguns repertórios, inclusive algumas músicas de variados ritmos, que estão no dia a dia

deles. 
23/08/17 INTERAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO

Trabalhando Cooperatividade em sala de aula apresentei a música ''Sai sai sai ô piaba'' adaptei a 
palavra umbigada, por dar a vez pra outro, pensando na faixa etária em que atuo (2/3 anos), com o 
intuito de incluir todos e manter uma ordem. Sentamos em roda, a criança que estava no centro 
chamava um amigo escolhido por ela, lhe estendendo a mão e assim revezavam o lugar. Percebi 
que a música ajudou bastante, porque desta forma promoveu a interação entre eles sendo 
solidários uns com os outros, sem dizer, que eles adoraram a novidade. O professor deve pensar 
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nas atividades que possibilitam o envolvimento de seus alunos para que todos participem sem 
nenhuma dificuldade. A música, além de ser um apoio para inserir o assunto desejado, também 
atinge outras coisas como, por exemplo: noção de tempo, ao esperar chegar sua vez; 
solidariedade, ao ajudar o amigo e dando a vez ao mesmo; ao perceber o outro quando ele 
escolhe; e ao explorar a linguagem quando eles cantam. 
14/08/17  DRAMATIZAÇÃO
Antes das crianças irem embora, as chamei para brincar de Linda rosa juvenil. Sentados em roda 
perguntei quem gostaria de ser a princesa (rosa), a bruxa, o tempo e o rei. Selecionados, cantei a 
música e eles foram acompanhando de acordo com a sequência dos personagens. Assim fizemos 
essa dramatização. O melhor é que foi bem recebido pela as crianças. Eu não conhecia essa 
música, vim a aprender aqui na creche. Quando iniciei aqui, sempre observava a turma da outra 
professora fazendo; ficava emocionada com a representação das crianças. Nessa época ainda não
trabalhava em sala de aula. Eu aprendi e nunca mais esqueci. Hoje, trabalhando no MI, tenho essa 
experiência para compartilhar com elas que, mesmo sendo tão pequeninas, já vão ampliando o 
repertório musical e despertando o interesse por cantigas. Hoje em dia elas chamam para brincar 
de Linda rosa juvenil. 
25/10/17 TRABALHANDO  CIÊNCIAS  DA  NATUREZA;

SERES VIVOS
Como de costume, sentados em roda para iniciar mais um dia de rotina, cantamos as músicas da

janela do tempo, chamada e calendário.  Em seguida,  abordei o assunto “primavera e as suas

características”. Contei a história "Piu piu Miau Au au" e expliquei um pouco sobre os seres vivos.

Pegando um gancho na história, perguntei se eles conheciam outros seres vivos. Então, um deles

disse "o sapo",  daí provoquei,  perguntando quem sabia cantar uma música que tem sapo. Foi

quando uma criança iniciou "O sapo não lava o pé", trazendo o restante do grupo a participar.

Percebendo que o grupo estava envolvido com o assunto, continuei a instigar perguntando por que

o sapo é ser vivo? Uma das meninas respondeu, "é porque ele pula"... dei continuidade no assunto

estimulando o conhecimento das crianças. Como ficou evidente o interesse das crianças pelos

bichos como seres vivos, cantamos outras canções, A baleia, Borboletinha, A cobra não tem pé, A

barata, Dona aranha, além de “O sapo não lava o pé". Percebi que com essa proposta, consegui

passar o conteúdo desejado, explorando a imaginação e linguagem dos educandos. De acordo

com o planejamento e minha observação em relação à dinâmica, percebi que o meu objetivo foi

alcançado,  despertando  o  interesse  das  crianças  pelas  formas  de  vida  presentes  no  meio

ambiente.

2.4.3 Repertório

Fazer um auto mergulho em si, para escavar as raízes e encontrar o próprio

repertório, certamente é algo bom, ainda mais se for da infância, pois as vivências

são inesquecíveis. As cantigas de roda ou as brincadeiras passam pela nossa vida.

A minha referência inicial foi através das músicas que a professora Elza cantava nas

aulas complementares, remetendo-me à infância. Então, me senti sensibilizada em

reviver  aquele  momento,  percebendo  que  a  música  teve  uma  influência  muito
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importante para o meu desenvolvimento.  Cantamos músicas, tais como: A canoa

virou, A pulga e o Percevejo, Maria Chiquinha, Pai Francisco etc. Naquele momento

voltava a ser criança,  esquecia de tudo e “curtia”  aquelas lembranças.  Saia das

aulas renovada e pensativa, por que não levar para a prática aquelas experiências?

Além de ser uma novidade era uma forma de preservar as músicas que povoavam a

minha infância. 

Os mergulhos também trouxeram lembranças de quando minha filha ficou na

creche, sempre chegando em casa com uma música nova que eu cantava com ela!

Atualmente,  trabalhando  na  creche,  tenho  contato  com  essas  músicas,

principalmente as de ciranda. A cada dia que se passa vou tomando ainda mais

gosto pela  musicalização,  até mesmo o desejo para  aprender  tocar  violão.  Brito

(2003) nos lembra: 

Termos um repertório  musical  especial,  que  reúne músicas  significativas
que dizem respeito à nossa história de vida: as músicas da infância, as que
nos lembram alguém, as que cantávamos na escola, as que nos remetem a
fatos alegres ou tristes, as que ouvimos no rádio, em concertos, shows etc.
(BRITO 2003. p, 31).

2.4.3.1 Acervo da sala 

A Creche tem os princípios evangélicos, mas não se detém a essa característica,

pois respeita a variedade cultural das crianças, disponibilizando um acervo pequeno,

porém, diversificado, permitindo ao educador selecionar o que será pertinente, tendo

em vista o seu planejamento. 

*  Livro Alegria, alegria - As canções de nossa infância;

*  DVD Palavra cantada - Show brincadeiras e músicas;

*  Palavra cantada - Show ao vivo;

*  Vinícius e Tom - Para crianças;

*  Bob Zoom 1 e 2;

*  Os grandes sucessos - Patati e Patatá;

* Crianças Diante do Trono;

*  Xuxa Fazenda - Xuxa Circo; 

*  A galinha pintadinha 1.2.3.
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Segundo a autora Corsino (2009, p, 98), o espaço é fundamental para que a

criança  explore,  cante,  dance,  tenha  interações  com  colegas  e  educadores.  É

importante permitir que, nesse ambiente educacional, ela tenha novas experiências

e descobertas.  A música entra dando o suporte para que a criança participe da

rotina e de várias atividades propostas. 

De acordo com a autora, percebo que realmente é importante oferecer um

espaço  atraente,  aconchegante  para  realizar  atividades,  pois,  nesse  ambiente

oferecido,  elas  passam  a  maior  parte  do  tempo,  aprendendo,  brincando,

desenvolvendo  sua  criatividade.  Portanto,  a  organização  do  ambiente  deve  ser

pensada no devido respeito a cada criança, em particular, e a infância, como um

todo. Priorizar o desenvolvimento de aprendizado colabora para a construção da

autonomia  e identidade,  possibilitando que a  criança se  sinta  acolhida,  apoiada,

permitindo que amplie e enriqueça sua inteligência.

2.5 A música na minha prática

A música em minha prática se faz presente no momento da atividade, no

momento de recreação, para organizar fila,  em diferentes ocasiões, para que as

crianças compreendessem a minha solicitação naquele momento, principalmente,

no início do ano, no período da adaptação, quando ainda não tinham uma rotina a

ser  seguida.   A  princípio,  cantava  a  música  “Atirei  o  Pau  no  gato”  para  que

pudessem formar a roda. Hoje em dia, após a colação, vão para sala de aula e

fazem a formação da roda sozinhos. Aproveito a oportunidade e peço aos alunos

que conduzam a roda, cantando as músicas que aprenderam no dia a dia na creche,

ou algumas do repertório deles. Vejo, a partir dessa atitude, que internalizaram a

rotina e desenvolveram autonomia, se expressando verbalmente. 

Com a música, dançamos e cantamos juntos, a partir do interesse do grupo, e

de suas necessidades no momento, sempre respeitando e valorizando a cultura que

o cerca.

O contraponto da música na educação infantil  é que ela contribui  para as

crianças terem um momento em que possam expressar suas emoções, por parte de

brincadeiras musicais, por não prestarem atenção no que o professor está falando, a

música tem a capacidade de mobilizar, entrando com a função de fazê-las expressar
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o  que  não  conseguem falar  com o  grupo.  Através  de  dinâmicas,  são  inseridos

conteúdos,  ainda mais  para  os menores.  O educador  deve se  cercar  de muitos

atrativos, chamando a atenção dos alunos, para que assim consiga transmitir o que

deseja. 

Certo  dia,  observando  a  agitação  das  crianças  em  sala,  porque  estava

chovendo e não dava para sair para a parte externa, cantei a música da “pulguinha”:

“Estava  dormindo,  quando  algo  aconteceu,  veio  uma pulguinha  e  a  danada  me

mordeu.  Pula,  pulguinha,  pula  danada,  pula,  pulguinha,  essa  pulguinha  é

assanhada”.  Rapidamente,  elas  se  aproximaram  para  dançar.  Neste  caso,  as

crianças  são  as  pulguinhas  que  fazem  correspondência  com  os  movimentos

mencionados na música. Na parte que diz “estava dormindo”, elas deitam no chão,

quando diz “pula pulguinha”, começam a pular. Sempre que parava, uma criança

pedia  para  repetir.  Por  fim,  elas  mesmas  já  estavam conduzindo  a  brincadeira.

Naquele momento, foi a solução que tive para acalmá-las, aproveitando o espaço

que tinha para ser oferecido a elas. Diante daquela interação, mantive o meu olhar

para vários contextos de desenvolvimento, ritmo, autocontrole, percepção e atenção,

entre educador e educandos. 

A pesquisa,  como diz Freire  (2010),  está intimamente ligada ao ensinar e

aprender,  nesse sentido faz-se necessária a sensibilização dos educadores para

despertar a conscientização quanto às possibilidades de favorecer aos educandos

experiências  que  estimulem o  crescimento  e  potencialidade  de  acordo  com sua

perspectiva. Vejo que a presença da música na educação estimula a memória e a

inteligência, relacionando ainda com o desenvolvimento de métodos que ajudam o

educando. 

O professor  pode levar  o  seu repertório  e  os alunos também para serem

compartilhados, construindo juntos novos saberes e aprendizados. Nesse momento,

a criança e o adulto se tornam pesquisadores de música, buscando, nas memórias,

canções  que  podem  transmitir  movimentos  de  respeito,  beleza  e  incluindo  a

participação de todo grupo. Freire, p. (2010), nos ensina: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continua buscando, e
reprocurando.  Ensino  porque  busco,  porque  indaguei,  porque  quando
indago, pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar
ou anunciar a novidade (FREIRE, p. , 2010, p. 29). 
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Por  isso,  sou  pesquisadora  de  minha  própria  prática.  O  curso  do  ISEPS

possibilitou essa oportunidade de ampliação em minha visão pedagógica e prática.

Viemos de uma concepção autoritária, onde só o professor era ouvido e o

aluno não tinha oportunidade de se expressar. As músicas eram cantadas repetidas

vezes,  ficando  assim  automatizadas.  Com  a  concepção  democrática,  a  criança

aprende  através  de  vivências  que  o  professor  proporciona  dentro  do  espaço

educacional, mas que reconhecem e valorizam o aluno como sujeito capaz. 

De acordo com vivência em sala de aula, vejo que, na fase inicial, a criança é

sensível  a  novas  experiências  e  descobertas.  A  escola  é  o  lugar  ideal  para

desenvolver  e  despertar  novos  aprendizados,  com  propostas  que  ampliem  e

correspondam  suas  necessidades.  Nesta  fase,  os  alunos  se  dispersam  com

facilidade, por isso deve-se pensar em atividades que atraiam os olhares. 
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3  REFLETINDO  SOBRE  O  TRABALHO  CRIATIVO  COM  A  MÚSICA  NA

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

“Sua madrinha se chamava poti
Tinha olho de vidro, perna de 

pau e nariz de pica-pau.
E adorava dançar com uma perna só

- será que ela era um pirata?
- sei lá! “Mas o que vale é dançar”

 Acredito que a presença da música na educação, sobretudo na educação

infantil,  auxilia  a  percepção,  estimula  a  linguagem,  a  memória  e  a  inteligência,

favorecendo a inclusão e interação. Por meio de pesquisas, argumentos teóricos e

experiências  vividas  em  sala  de  aula,  vejo  o  quanto  é  importante  passar  aos

educadores essa informação, para que possam realizar atividades com o auxílio da

música,  pois  através dela diversas habilidades podem ser alcançadas.    Trouxe,

anteriormente, situações da prática que foram registradas no Caderno de Campo e

que ilustram minha fala.

A  criança  se  percebe  através  de  movimentos  corporais  provocados  pela

música, com gestos, imitação, o que provoca o conhecimento do seu próprio corpo,

levando  às  crianças  a  interagirem  com  educadores  e  com  o  grupo,  assim

introjetando novos conhecimentos. No Caderno de Campo, registrei a atividade do

dia  28.08.2017,  quando  cantamos  a  música  “Era  uma  casa  muito  engraçada”.

Através da imitação,  um menino foi  conquistando a percepção de si  mesmo, no

grupo: “ele tentou diversas vezes, quando conseguiu, me chamou para mostrar sua

conquista,  pediu  para  que  eu  cantasse  a  música  novamente  para  acompanhar

juntamente com o grupo” (ANDRADE, 2017).

Com  base  na  atividade  realizada  no  dia  25/10/17,  pude  observar  que,  a

música faz com que as crianças, por meio de vivências e participações em sala de

aula  (vendo,  ouvindo  e  brincando),  explorem cada  vez  mais  o  seu  vocabulário,

ampliando o conhecimento e contribuindo para que elas se sintam cada vez mais

estimuladas a verbalizar. “Durante a roda de conversa abordei o assunto primavera

e as suas características, contei a história "Piu Píu Miau Au au", expliquei um pouco

sobre os seres vivos, pegando um gancho na história, perguntei se eles conheciam

outros seres vivos, então um deles disse "o sapo", daí provoquei perguntando quem
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sabia cantar uma música que tem sapo, quando uma criança iniciou,"O sapo não

lava  o  pé",  trazendo  o  restante  do  grupo  à  participar.”  (ANDRADE,  2017).  “Em

seguida, cantamos as cantigas “A Cobra não tem pé, a cobra não tem mão”,”  A

Barata “ etc. Neste sentido, ao cantar e imitar sons, elas estão descobrindo suas

capacidades, assim se apropriando constantemente de sua oralidade. 

A música estimula a memória por possibilitar os alunos a pensar e raciocinar

de forma prazerosa e rápida, desenvolvendo o raciocínio lógico. Através da atividade

realizada  no  dia  25/10/17,  para  conhecer  e  identificar  o  número  cinco,  foi

apresentada a parlenda “A Galinha do Vizinho”, onde foi possível complementar o

conteúdo proposto. A música é uma importante ferramenta na prática do dia a dia. .

“Essa brincadeira fez parte da minha infância e hoje pude utilizar em uma atividade

para levar um conteúdo aos alunos”. (ANDRADE, 2017).

Durante  uma  brincadeira  realizada  em  sala  de  aula,  no  dia  06/10/2017,

observei  a  criatividade  das  crianças  que  de  forma  natural,  descobriram  e

identificaram variados tipos de sons, através de materiais recicláveis. 

A inteligência é estimulada de acordo com a proposta do educador, porém,

não  necessariamente  ele  precisa  ser  o  mediador  o  tempo  todo,  pode  abrir,

indiretamente, um espaço para que os educandos criem, valorizando sua cultura e

seu  conhecimento  para  que  aprendam  de  maneira  mais  eficaz,  utilizando  a

ludicidade. 

comecei a colher objetos em sala para que pudessem tocar: o pote de lenço
umedecidos e uma garrafinha pet se transformam em chocalho; uma maleta
e uma pá de lixo de brinquedo viraram tamborim; dali  surgiu uma banda
com  materiais  improvisados.  Cantamos  alguns  repertórios,  inclusive
algumas  músicas  de  variados  ritmos,  que  estão  no  dia  a  dia  deles
(ANDRADE, 2017).

Na atividade do dia 23/08/17, para que as crianças pudessem se perceber e

perceber o outro, respeitando e interagindo, cantei uma cantiga de roda que envolvia

o  grupo  e  socialização  de  todos  da  turma  e  que  permite  também  trabalhar

coordenação motora ampla, lateralidade e a ansiedade (dando voz e vez a cada

uma). Assim, puderam também acrescentar em seu repertório musical, tendo o seu

vocabulário ampliado de forma lúdica e prazerosa com resgate de brincadeiras que

foram esquecidas ao longo do tempo e com a chegada da tecnologia. “Percebi que a

música ajudou bastante, porque desta forma promoveu a interação entre eles sendo
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solidários uns com os outros, sem dizer, que eles adoraram a novidade” (ANDRADE,

2017).

Com o intuito de promover a interação dos alunos realizei uma atividade que

envolvesse  o  grupo  todo.  Cantei  a  música  “A  linda  rosa  juvenil”,  como  um

chamamento,  objetivando  a  socialização  dos  educandos,  representando  um

movimento que possibilitava o pleno desenvolvimento das crianças de 2/ 3 anos, das

quais sou professora. 

Na atividade realizada no dia 14/08/17, notei a música como uma forma de

aprendizado,  pois  o  nível  de  concentração  dos  pequenos  é  menor  e  a  música

funciona como um suporte de inserção social. “Mesmo sendo tão pequeninas, já vão

ampliando o repertório musical e despertando o interesse por cantigas. Hoje em dia

elas chamam para brincar de Linda rosa juvenil” (ANDRADE, 2017).

Hoje a música se faz presente em todos os lugares. Por ser uma forma de

comunicação, é importante para o desenvolvimento do ser humano, principalmente

das crianças que estão na Educação Infantil. 

Minha vivência em sala de aula passou por diversas mudanças, conquistando

espaços e rompendo barreiras preconceituosas, que viam a música na educação

como uma ferramenta robotizada. A prática musical possibilita que o aluno aprenda

de maneira interativa, se reconheça e se perceba através do contato com o outro,

construindo sua autonomia e confiança.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Balançava pra lá balança pra cá
Balançava sem parar

Balançava pra lá balança pra cá
“Balançava, balançava, sem parar” 

Fazendo  uma  análise  reflexiva  sobre  o  trabalho  apresentado,  fica  claro,

através de experiências vividas, na sala de aula com crianças pequenas que, além

da fruição inerente, diferentes conhecimentos podem ser estimulados com a prática

da musicalização. Nesse sentido, se faz necessária a sensibilidade dos educadores

para despertar a conscientização quanto às possibilidades da utilização da música,

pois  ela  favorece  o  desenvolvimento  das  potencialidades  dos  alunos,  suas

habilidades (corpo, mente e emoções) e provoca novas buscas e descobertas. 

Ficou  evidente,  através  da  pesquisa  bibliográfica  e  experiências  práticas,

registradas no  Caderno de Campo,  que a música é realmente relevante para o

desenvolvimento  infantil  e  que  diversas  áreas  do  conhecimento  podem  ser

estimuladas com a prática da musicalização, obtendo-se resultados significativos e

transformadores para o aprendizado dos educandos. A música auxilia a percepção,

estimula a linguagem, a memória e a inteligência e favorece a inclusão e a interação.

Após iniciar no Curso Normal Superior, no ISEPS, levei para a prática o meu

aprendizado. Desde então, passei a utilizar a música em atividades que integram as

crianças na socialização com amigos e educadores. Chamo a atenção das crianças

das  outras  turmas  que  pedem para  seus  professores  também cantarem.  Esses

professores costumam solicitar minha ajuda para aprender. Falam que eu sou “a

rainha da música”. Este é um sinal de que houve uma transformação em mim, a

partir do resgate do meu repertório de infância e o mais que aprendi no Pró-Saber. 

Considerando os meus estudos sobre a musicalização infantil  é importante

perceber que, em minha sala de aula, o acervo musical precisa ser revisto, a fim de

proporcionar uma maior qualidade/qualidade de gêneros e tipologias musicais para

as crianças. Além disso, a prática musical no meu ambiente de trabalho poderia ser

melhor  explorada,  por  meio  de  instrumentos  musicais  que  ofereçam  maiores

possibilidades  para  que  as  crianças  desenvolvam  suas  habilidades  motoras  e

cognitivas. 
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Na atual circunstância fica claro que é importante que todos que atuam na

educação infantil  se capacitem para ter uma base para trabalhar com a música.

Entender seu caráter lúdico e de livre expressão, não apresentando pressões, nem

cobranças  de  resultado,  abrindo  espaço  para  a  fruição  e  a  construção  do

conhecimento, é fundamental.

Espero  que  essa  monografia  seja  um veículo  de  inspiração  para  que  os

professores de educação infantil contemplem a música em suas rotinas.
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